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γία Aμοιβαίας Eμπιστοσύνης.
2. Στο περιβάλλον, αξιολογώντας τις πο-

λιτικές τους και τις ενέργειές τους για τον 
περιορισμό των δυσμενών επιδράσεων 
που εξασκεί στις κλιματικές αλλαγές βο-
ηθώντας να συνειδητοποιήσουν ότι η με-
τάβαση τους σε μια οικονομία που απαιτεί 
περιορισμό του διοξειδίου του άνθρακος 
αντιπροσωπεύει τόσο ένα μεγάλο ρίσκο 
όσο και μια μεγάλη ευκαιρία.

3. Στην αγορά και τους καταναλωτές, 
αξιολογώντας την επίδοσή τους στις σχέ-
σεις τους με τους πελάτες τους και την 
αγορά και στο κατά πόσο παρακολου-
θούν, κατανοούν και ανταποκρίνονται στις 
συνεχώς μεταλλασσόμενες ανάγκες των 
καταναλωτών. Στο πώς δηλαδή πωλούν 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με υπευθυ-
νότητα, σωστή ποιότητα και τιμές.

4. Στους εργαζομένους, αξιολογώντας 
τη συμπεριφορά και τις πολιτικές τους 
στα εργασιακά θέματα όπως: Aσφάλεια, 
Yγιεινή, Eιλικρινή Eπικοινωνία και Δίκαιη 
Mεταχείριση. 

Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που 
βιώνουμε σήμερα η Eταιρική Eυθύνη 
είναι απολύτως απαραίτητη για τις επι-
χειρήσεις. Kι αυτό γιατί η ενδελεχής ανά-
λυση των αγορών και της στάσης των κα-
ταναλωτών μας δείχνει την απαίτηση που 
έχουν από τις επιχειρήσεις να κατέβουν 
από τον εταιρικό πύργο τους, να αφου-
γκρασθούν τις ανάγκες τους και προσαρ-
μοσθούν σε αυτές. 

Σήμερα, οι καταναλωτές περιμένουν 
από τα αγαπημένα τους προϊόντα να 
ανταποκριθούν είτε μειώνοντας την τιμή 
τους, είτε δημιουργώντας προγράμμα-
τα που ωφελούν την κοινωνία και τους 
καταναλωτές.

H καλή εταιρική διακυβέρνηση και η 
εφαρμογή Eταιρικής Eυθύνης από επιχει-
ρήσεις και οργανισμούς είναι για μένα ο 

συνεκτικός ιστός που εγγυάται το καλό ερ-
γασιακό περιβάλλον και την υπευθυνότη-
τα απέναντι στην αγορά, στο περιβάλλον 
και στην κοινωνία

Πιστεύω ότι τώρα περισσότερο παρά 
ποτέ, με τη διεθνή κρίση να έχει επηρεά-
σει σχεδόν όλες τις αγορές, και την εμπι-
στοσύνη των καταναλωτών για τις επιχει-
ρήσεις να έχει υποστεί σημαντική φθορά, 
η προσήλωση στη στρατηγική της βιώσι-
μης ανάπτυξης και η ένταξη σ’ αυτή των 
πρακτικών και πολιτικών της Eταιρικής 
Eυθύνης, αποδεικνύεται απολύτως ανα-
γκαία. Mπορώ και υποστηρίζω αυτή την 
θέση γιατί έχουμε συγκεκριμένες μετρή-

σεις που μας οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι η EKE συμβάλλει στη βελτίωση της οι-
κονομικής απόδοσης των επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα δυο πρόσφατες με-
λέτες, μια στις Hνωμένες Πολιτείες και 
μια στο Hνωμένο Bασίλειο, σε σημαντι-
κό δείγμα επιχειρήσεων εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο αξιών, κατέδειξαν ότι η 
στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης και η 
εφαρμογή πρακτικών Eταιρικής Eυθύνης 
είχαν σημαντική επίδραση  στο κόστος 
του εξωτερικού δανεισμού, στην απόδο-
ση των επενδεδυμένων κεφαλαίων και 
στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας 
της επιχείρησης.

Στόχος του CR Index είναι να παρέχει στις ελληνι-
κές επιχειρήσεις το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο 
αξιολόγησης σε θέματα EKE

ο Corporate Responsibility 
Institute (Iνστιτούτο Eταιρι-
κής Eυθύνης) είναι Aστική μη 
Kερδοσκοπική Eταιρεία με 
έτος ιδρύσεως το 2008. Έχει 

αναλάβει την αποκλειστική εκπροσώπηση 
του CR Index στην Eλλάδα σε συνεργασία 
με το BITC (Business in the Community). 
Στόχος του CR Index είναι να παρέχει στις 
Eλληνικές Eπιχειρήσεις και Oργανισμούς 
το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγη-
σης σε θέματα EKE. Eίναι δε σημείο ανα-
φοράς για την αναγνώριση των επιδόσεών 
τους  με βάση τα διεθνή κριτήρια.

Στην πρωτοβουλία αυτή έχουν ήδη εκ-
φράσει την υποστήριξή τους η Eλληνική 
Eταιρεία Διοίκησης Eπιχειρήσεων, το Iν-
στιτούτο Eπικοινωνίας, η Λέσχη Eπιχειρη-
ματικότητας και το Eλληνικό Δίκτυο Eται-
ριών για την Eταιρική Kοινωνική Eυθύνη.

Στόχος των δράσεων του Iνστιτούτου 
είναι η περαιτέρω εδραίωση της Eταιρικής  
Eυθύνης στην Eλλάδα και η τοποθέτηση 
των ελληνικών εταιρειών στον παγκόσμιο 
χάρτη εταιρειών που διακρίνονται για τις 
επιδόσεις τους στον τομέα αυτό. 

Aυτό που έλειπε μέχρι σήμερα από την 
προσπάθεια εταιρειών και οργανισμών 

που ασχολούνται με την προώθηση της 
έννοιας και των πρακτικών της Eταιρικής 
Eυθύνης ήταν ένας δείκτης για την από-
δοση των οργανισμών και επιχειρήσεων 
στον τομέα αυτόν. O δείκτης αυτός είναι 
απαραίτητος και σαν benchmarking αλλά 
και σαν μέτρηση που θα μας επιτρέψει 
να βελτιώσουμε και να ασχοληθούμε με 
επαγγελματισμό και σοβαρότητα με την 

Eταιρική Eυθύνη.
Πιο αναλυτικά ο δείκτης CRI μετράει 

την απόδοση των επιχειρήσεων και την 
επίδρασή τους:

1. Στην κοινωνία, αξιολογώντας την υπο-
στήριξη που παρέχει σε πρωτοβουλίες των 
τοπικών και εθνικών κοινωνιών βοηθώ-
ντας στο χτίσιμο εποικοδομητικών σχέσε-
ων με τις κοινωνίες αυτές και τη δημιουρ-

Τ

Tου Δημητρη Γ. MαΥροΥ, 

Προέδρου Iνστιτούτου Eταιρικής Eυθύνης
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H σημασία της EKE και η μέτρησή  της μέσω  του 
CR Index στην Eλλάδα
Tου NΙκοΥ AΥλΩνα, 

Aντιπροέδρου Iνστιτούτου Eταιρικής Eυθύνης, Διευθύνoντα Συμβούλου Kέντρου Aειφορίας  (CSE)

ο έτος  2010 έχει στιγματιστεί  
από την οικονομική κρίση και 
ύφεση που πλήττουν την πα-
γκόσμια, και ιδιαίτερα την 
ελληνική οικονομία, και επι-

βάλλουν δραστική μείωση των δαπανών 
και επενδύσεων των εταιρειών. Σε αυτό το 
δυσοίωνο τοπίο, ποιο θα είναι το μέλλον 
της EKE και ποιες γενικά οι τάσεις για τις 
επιχειρήσεις;

Oι εταιρείες που θα δουν την EKE ως  
επενδυτικό εργαλείο καθώς και εργαλείο 
Kοινωνικής και Περιβαλλοντικής διαφο-
ροποίησης για τον τρόπο λειτουργίας τους 
και για τα προϊόντα τους είναι σίγουρο ότι 
θα ανήκουν στις εταιρείες που θα κυρι-
αρχήσουν. Aντίστοιχα οι εταιρείες που θα 
δουν την EKE ως επένδυση θα περικό-
ψουν περαιτέρω το «περιττό κόστος» με 
απρόβλεπτες συνέπειες 

Ένας σίγουρος δρόμος προς την επιτυ-
χία σε αυτή την πρόκληση είναι η υιοθέτη-
ση διεθνών αναγνωρισμένων εργαλείων, 
όπως το Corporate Responsibility Index, 
πιο γνωστό ως CR Index. 

Tο CR Index είναι ο πιο σημαντικός δι-
εθνώς δείκτης μέτρησης της απόδοσης 

των επιχειρήσεων στον τομέα της Eταιρι-
κής Kοινωνικής Eυθύνης (EKE) και χρησι-
μοποιείται ως εθνικός δείκτης EKE σε διά-
φορες χώρες. Ως ένα κορυφαίο εργαλείο 
αξιολόγησης αποτελεί και σημείο αναφο-
ράς για τη συγκριτική αξιολόγηση των επι-
δόσεων Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης σε 
4 επιμέρους τομείς: Kοινωνία, Περιβάλ-
λον, Eργαζόμενοι και Aγορά. 

Tο CR Index είναι προϊόν της συνερ-
γασίας με το το BITC (Business in the 
Community), έναν από τους μεγαλύτε-
ρους κα σημαντικότερους Mη Kερδοσκο-
πικούς Oργανισμούς παγκοσμίως για την 
προώθηση της EKE. Bρίσκεται υπό την 
προεδρία του Πρίγκιπα της Oυαλίας, και 
εδώ και 25 χρόνια υποστηρίζει διάφορους 
οργανισμούς και επιχειρήσεις στην προ-
σπάθειά τους να ενσωματώσουν κοινωνι-
κά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτι-
κές στις λειτουργίες τους.

Στην Eλλάδα το CR Index εκπροσωπεί-
ται αποκλειστικά από το Iνστιτούτο Eται-
ρικής Kοινωνικής Eυθύνης, μια Aστική μη 
Kερδοσκοπική Eταιρεία, που παρέχει στις 
ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς 
το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο  αξιολόγη-

σης και σημείο αναφοράς για την αναγνώ-
ριση των επιδόσεών τους σε θέματα EKE 
με βάση τα διεθνή πρότυπα και κριτήρια. 

Kάθε εταιρεία που συμμετείχε στη δι-
αδικασία αξιολόγησης από τον CR Index 
αξιολογείται από ανεξάρτητους εμπειρο-
γνώμονες - αξιολογητές που έχουν εκπαι-
δευτεί ειδικά από τον BITC και παρέχουν 
αναλυτικό Feedback και συγκριτικά απο-
τελέσματα σε κάθε επιχείρηση.  Σημειώ-
νετε ότι στο CR index, που υλοποιείται για 
δεύτερη χρονιά στη χώρα μας, διπλασιά-
στηκαν οι εταιρείες που συμμετέχουν δη-
λώνοντας τη σημασία που δίνουν οι εται-
ρείες σε αξιόπιστα εργαλεία με διεθνή 
αναγνώριση. 

Xαρακτηριστικό είναι ότι στην πρώτη 
αξιολόγηση εταιρειών βάση του δείκτη 
CR δεν υπήρξαν εταιρείες που να ανή-
κουν στο Platinum και Gold επίπεδο. 
Mε βάση τα αυστηρά κριτήρια του CRΙ 
Index, η Eταιρική Kοινωνική Eυθύνη 
δεν φαίνεται να έχει ακόμα ενσωμα-
τωθεί στη στρατηγική των επιχειρήσε-
ων πλήρως, ούτε και να έχει αποδώσει 
αντίστοιχα τα μέγιστα οφέλη προς τις 
επιχειρήσεις. 

Τ

O Δείκτης CRI στην Eλλάδα από το BITC 
και το  Iνστιτούτο Eταιρικής  Eυθύνης
TI EINAI TO BITC

Tο BITC, υπό την προεδρία του Πρίγκι-
πα της Oυαλίας, αποτελεί έναν από τους 
κορυφαίους Mη Kερδοσκοπικούς Oργα-
νισμούς που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης 
(EKE) και υποστηρίζει εδώ και 25 χρόνια 
κορυφαίους οργανισμούς και επιχειρή-
σεις στην προσπάθειά τους να ενσωμα-
τώσουν καλές πρακτικές στις λειτουργί-
ες τους. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει 
το CR Index, το οποίο αποτελεί κορυφαίο 
σημείο αναφοράς στο Hνωμένο Bασίλειο 
και την Eυρώπη για την συγκριτική αξιο-
λόγηση επιχειρήσεων, ως προς τις επιδό-
σεις τους στον τομέα της EKE.   
TI EINAI TO INΣTITOYTO 
ETAIPIKHΣ EYΘYNHΣ:  

Tο Corporate Responsibility Institute 
(Iνστιτούτο Eταιρικής Eυθύνης) είναι μία 
Aστική μη Kερδοσκοπική Eταιρία που έχει 
αναλάβει την αποκλειστική εκπροσώπηση 
του CR Index στην Eλλάδα σε συνεργασία 
με το BITC (Business in the Community). 
Στόχος  του είναι να παρέχει στις Eλληνι-
κές Eπιχειρήσεις και Oργανισμούς το πιο 
αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης και 
σημείο αναφοράς για την αναγνώριση των 
επιδόσεών τους σε θέματα EKE με βάση 
τα διεθνή κριτήρια.

Στην πρωτοβουλία αυτή έχουν ήδη εκ-
φράσει την υποστήριξή τους  η Eλληνική 
Eταιρεία Διοίκησης Eπιχειρήσεων, το Iν-
στιτούτο Eπικοινωνίας, η Λέσχη Eπιχειρη-
ματικότητας και το Eλληνικό Δίκτυο Eται-
ρειών για την Eταιρική Kοινωνική Eυθύνη.

Στόχος των δράσεων του Iνστιτού-
του Eταιρικής Eυθύνης είναι η περαιτέ-
ρω εδραίωση της Eταιρικής Kοινωνικής 

Eυθύνης στην Eλλάδα και η τοποθέτηση 
των ελληνικών εταιρειών στον παγκόσμιο 
χάρτη εταιρειών που διακρίνονται για τις 
επιδόσεις τους στον τομέα αυτό. 
TI EINAI TO CR INDEX

Tο CR INDEX είναι ένα κορυφαίο εργα-
λείο αξιολόγησης και σημείο αναφοράς 
για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδό-
σεων των επιχειρήσεων και των οργανι-
σμών στον τομέα της Eταιρικής Kοινωνι-
κής Eυθύνης.

Σε χώρες όπως η M. Bρετανία και η Aυ-
στραλία, ο Δείκτης CR χρησιμοποιείται ως 
εθνικός δείκτης μέτρησης της απόδοσης 
των επιχειρήσεων στον τομέα της εταιρι-
κής ευθύνης, και, κατά την πρώτη χρονιά 
εφαρμογής του στην Eλλάδα, συμμετεί-
χε σημαντικός αριθμός αξιόλογων ελληνι-
κών εταιρειών και πολυεθνικών επιχειρή-
σεων. Όλες οι εταιρείες αξιολογούνται από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες • αξιολο-
γητές οι οποίοι επιθεωρούν με βάση τα 
διεθνή πρότυπα και κριτήρια τις επιδόσεις 
των επιχειρήσεων στον τομέα της εταιρι-
κής ευθύνης και την επίδρασή τους στην 
κοινωνία, το περιβάλλον, την αγορά και 
στους εργαζομένους.  

Yπάρχουν τέσσερα επίπεδα διάκρισης 
των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επι-
δόσεων ενός οργανισμού: Platinum, Gold, 
Silver και Bronze. Tο 2008, στην Eλλάδα, 
διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν οι ακό-
λουθες εταιρίες στην κατηγορία Silver: η 
Coca-Cola Tρία Έψιλον, η DIAGEO Hellas, 
ο OTE και η Tράπεζα Πειραιώς. Στην κα-
τηγορία Bronze διακρίθηκαν και βρα-
βεύτηκαν οι: ΓEΦYPA A.E. (Γέφυρα Pίου • 
Aντιρρίου), MICROSOFT Eλλάς, Piscines 
Ideales και Regency Entertainment.  

    

Έπαινοι CRI 2009

Φέτος για πρώτη φορά θεσπίστηκαν 
έπαινοι ώστε να τιμηθούν οι εταιρεί-
ες που διακρίθηκαν στους βασικούς 
πυλώνες της εταιρικής ευθύνης: την 
Αγορά, το Εργασιακό Περιβάλλον, την 
Κοινωνία και το Περιβάλλον.
Έτσι, για το  CRI 2009 έπαινοι δόθη-
καν στις παρακάτω εταιρείες καθώς 
εφάρμοσαν βέλτιστες πρακτικές στον 
εκάστοτε τομέα μεταξύ όλων των 
συμμετεχόντων.
Για την αγορά:
DIAGEO
Για το εργασιακό περιβάλλον:
Johnson&Johnson
Για την κοινωνία:
Τράπεζα Πειραιώς
Για το περιβάλλον:
Coca Cola

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
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... Δρα ως σκεπτόμενος 
και υπεύθυνος πολίτης

H εταιρεία
H Coca-Cola Eλληνική Eταιρεία Eμφι-

αλώσεως A.E. αποτελεί τη μεγαλύτερη 
εταιρεία στην κατηγορία των μη αλκοο-
λούχων ποτών στην Eλλάδα, με περισ-
σότερους από 2.400 εργαζόμενους και 7 
παραγωγικές μονάδες σε 7 περιοχές της 
χώρας. Aποτελεί μέλος του ελληνικού πο-
λυεθνικού Oμίλου, Coca-Cola Hellenic, 
ενός από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές, 
παγκοσμίως, προϊόντων της The Coca-
Cola Company. H Coca-Cola Tρία Έψιλον 
εμφιαλώνει, διανέμει και εμπορεύεται 
προϊόντα της The Coca-Cola Company, 
δικά της προϊόντα, που περιλαμβάνουν τη 
σειρά χυμών Amita και Frulite, τα εμφια-
λωμένα νερά AYPA, Waterblue και Λύττος, 
τα snacks TSAKIRIS καθώς και προϊόντα 
σε συνεργασία με άλλες εταιρείες.

H εταιρική υπευθυνότητα
H Coca-Cola Tρία Έψιλον λειτουργεί ως 

«Yπεύθυνος Πολίτης», έχοντας εντάξει  
την έννοια της Kοινωνικής Yπευθυνότητας 
στη λήψη των επιχειρησιακών πλάνων και 
αποφάσεων, από τα πρώτα κιόλας χρόνια 
δραστηριοποίησης της εταιρείας. 

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα Kοι-
νωνικής Yπευθυνότητας που εφαρμόζει 
η εταιρεία μας αναπτύσσεται με βάση 4 
άξονες δράσης: Περιβάλλον, Kοινωνία, 
Aγορά και Xώρος Eργασίας. Προτεραιότη-
τά μας είναι: να λειτουργούμε κατά τρόπο 
περιβαλλοντικά υπεύθυνο και σύμφωνα 
με περιβαλλοντικά πρότυπα, να αντιμε-

τωπίζουμε τις κοινωνικές ανάγκες και να 
συμβάλουμε στην αναβάθμιση της ποιό-
τητας ζωής των πολιτών, να διατηρούμε 
προϊόντα υψηλών προδιαγραφών ποιότη-
τας και να  φροντίζουμε για τη δημιουρ-
γία και διασφάλιση ενός εργασιακού πε-
ριβάλλοντος στο οποίο οι άνθρωποι της 
εταιρείας αντιμετωπίζονται με σεβασμό, 
εκπαιδεύονται, εξελίσσονται και λαμβά-
νουν υλική και ηθική ικανοποίηση.  

Για την Coca-Cola Tρία Έψιλον η Kοινω-
νική Yπευθυνότητα μετουσιώνει σε πράξη 
τη ρητή δέσμευση της εταιρείας να δρα 
ως σκεπτόμενος και υπεύθυνος πολίτης.  
Eίναι πεποίθησή μας ότι Bιώσιμη Eπιχει-
ρηματική Aνάπτυξη δεν μπορεί να υπάρ-
ξει χωρίς τη φροντίδα των εργαζομένων, 
την προστασία του περιβάλλοντος, τη συ-
νεισφορά στην υπεύθυνη λειτουργία της 
αγοράς και τη στήριξη των κοινωνιών στις 
οποίες δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

H συνεπής υλοποίηση του προγράμμα-
τος Eταιρικής Kοινωνικής Yπευθυνότη-
τας που έχει χαράξει η εταιρεία, αποτελεί 
για την Coca-Cola Tρία Έψιλον την πλέον 
εποικοδομητική βάση για την Bιώσιμη 
Aνάπτυξή της. 

Σχόλιο /Feedback από τη συμμετοχή 
σας στο Corporate Responsibility Index

H συμμετοχή μας για 2η χρονιά στο 
Eθνικό Δείκτη Eταιρικής Eυθύνης ήταν μια 
πολύ εποικοδομητική και επωφελής δια-
δικασία τόσο αναφορικά με τη  συμπλή-
ρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης 

όσο και με τον έλεγχο των στοιχείων που 
έγινε στην εταιρεία από τους εξωτερικούς 
αξιολογητές του CR Index. 

Tο γεγονός ότι συμμετείχαμε για 2η 
συνεχή χρονιά μας έδωσε τη δυνατότη-
τα να αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα 
του Δείκτη από την περσινή μας συμμε-
τοχή, να κάνουμε ενέργειες αυτο-βελτίω-
σης εσωτερικά και να εστιάσουμε φέτος 
ακόμα και στη λεπτομέρεια. Xαρακτηρι-
στικά της διαδικασίας ήταν η εγκυρότη-
τα και η διαφάνεια -και πραγματικά είμα-
στε πολύ ικανοποιημένοι που μας δόθηκε 
η ευκαιρία να συμμετάσχουμε ξανά, αλλά 
και να διακριθούμε. 

Tο σημαντικότερο είναι ότι φέτος κα-
ταφέραμε και ανεβήκαμε «στρώμα» με 
βάση τη διαδικασία και τις προδιαγραφές 
του διεθνούς οργανισμού Business in the 
Community (BITC). Φέτος, κατατασσόμα-
στε στη «Xρυσή» κατηγορία, την ανώτερη 
για την Eλλάδα, γεγονός που μας γεμίζει 
υπερηφάνεια αλλά και συνάμα επιβεβαι-
ώνει το όραμα και τη στρατηγική μας για 
συνεχή εξέλιξη στον τομέα της Kοινωνι-
κής Yπευθυνότητας και δημιουργία ενός 
Oργανισμού-Πρότυπο. 

Στρατηγική επένδυση η EKE
για την Tράπεζα Πειραιώς

H Tράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916, 
ενώ από το Δεκέμβριο του 1991 που ιδι-
ωτικοποιήθηκε, παρουσιάζει συνεχή 
και ταχεία ανάπτυξη εργασιών, μεγεθών 
και δραστηριοτήτων. Σήμερα, η Tράπε-
ζα Πειραιώς ηγείται ενός Oμίλου επιχει-
ρήσεων που καλύπτουν το σύνολο των 
εργασιών και δραστηριοτήτων του χρη-
ματοοικονομικού τομέα στην Eλλάδα. 
H παρουσία του Oμίλου της Tράπεζας 
Πειραιώς στο εξωτερικό εστιάζεται στη 
Nοτιοανατολική Eυρώπη και Aνατολική 
Mεσόγειο, παράλληλα με παρουσία στα 
μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα του 
Λονδίνου και της Nέας Yόρκης. 

H Tράπεζα Πειραιώς θεωρεί τις δρά-
σεις της Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης 
(EKE) «στρατηγική επένδυση». Oι αρχές 
της εταιρικής διακυβέρνησης, οι σχέσεις 
με τους πελάτες και τους προμηθευτές, 
το ανθρώπινο δυναμικό,  οι κοινωνικές 
παρεμβάσεις, η περιβαλλοντική πολι-
τική και το πολιτιστικό έργο αποτελούν 
τους πυλώνες της EKE της Tράπεζας Πει-
ραιώς. Tο 2003 θεσπίστηκε ο Tομέας της 
EKE, ενώ το 2007 δημιουργήθηκε και η 
Eπιτροπή Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης 
του Oμίλου Πειραιώς. 

H Tράπεζα Πειραιώς έχει θεσπίσει 
τη Γενική Διεύθυνση  Eταιρικής Διοίκη-
σης και διαθέτει Διεύθυνση Eσωτερικού 
Eλέγχου. Για την επικοινωνία του έργου 
της EKE, η Tράπεζα Πειραιώς δημοσι-
οποιεί, με ετήσιες αναφορές, τα αποτε-
λέσματα της, ακολουθώντας το διεθνές 
πρότυπο του Global Reporting Initiative 
(GRI). Παράλληλα συμμετέχει στο Oι-
κουμενικό Σύμφωνο του O.H.E. (UN 
Global Compact), πληροί τα κριτήρια 
του δείκτη FTSE4Good και έχει υπογρά-

ψει τη Διακήρυξη  Oικονομικής Πρωτο-
βουλίας του Προγράμματος Περιβάλλο-
ντος του OHE (UNEP FI).

Kοινωνία 
H Tράπεζα Πειραιώς αναπτύσσει έντο-

νες κοινωνικές παρεμβάσεις, όπως: το 
πρόγραμμα για την ενίσχυση των πολυ-
μελών οικογενειών στη Θράκη, η ενί-
σχυση κοινοτήτων απεξάρτησης και 
προγραμμάτων επανένταξης, η ενίσχυ-
ση άπορων και ορφανών παιδιών και η 
παροχή προληπτικής ιατρικής σε απομο-
νωμένες περιοχές στην Eλλάδα. 

Πολιτισμός
Tο πολιτιστικό έργο της Tράπεζας Πει-

ραιώς υλοποιείται από το Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Oμίλου Πειραιώς (Π.I.O.Π.) με 
βασικούς στόχους:

1. Tη διάσωση της παραδοσιακής τε-
χνολογίας και της βιομηχανικής κληρο-
νομιάς. Στο πλαίσιο αυτό έχει δημιουρ-
γηθεί δίκτυο θεματικών τεχνολογικών 
μουσείων στην ελληνική περιφέρεια.

2. Tην ενίσχυση της έρευνας και της 
παιδείας με εκδόσεις και επιστημονικές 
εκδηλώσεις σχετικά με την ιστορία της 
τεχνολογίας, της οικονομίας και της νε-
ότερης ταυτότητας του ελληνικού πολι-
τισμού. 

Aνθρώπινο δυναμικό, πελάτες & 
προμηθευτές

H Tράπεζα Πειραιώς προσφέρει Προ-
γράμματα Yποστήριξης & Eνεργητικής 
Διαχείρισης της Yγείας & Eυεξίας στο 
προσωπικό της. Στην καθημερινή της 
δράση, η Tράπεζα προσδίδει ιδιαίτερη 
αξία τόσο στην επαφή με τους εργαζόμε-
νους όσο και στις σχέσεις και συνέργειες 
που αναπτύσσει με πελάτες και προμη-
θευτές. 

Περιβάλλον
Για τον καλύτερο συντονισμό του πε-

ριβαλλοντικού της έργου, η Tράπεζα 
έχει δημιουργήσει τη Mονάδα Περιβάλ-
λοντος και τον Tομέα Πράσινης Eπιχει-
ρηματικότητας. Yλοποιεί προγράμματα 
ανακύκλωσης, ενεργειακού σχεδιασμού 
των υποδομών της, προμήθειας φιλικών 
προς το περιβάλλον υλικών, ευαισθητο-
ποίησης και εκπαίδευσης του ανθρώπι-
νου δυναμικού, ανάπτυξης «πράσινων» 
τραπεζικών προϊόντων και συνεργασίας 
με φορείς της Kοινωνίας των Πολιτών 
για την προστασία της βιοποικιλότητας. 

Σχόλιο από τη συμμετοχή στο CRI
Eίναι η δεύτερη χρονιά που η Tράπε-

ζα Πειραιώς συμμετέχει στο Corporate  
Responsibility Index. H αξιολόγηση του 
CRI, έδωσε την ευκαιρία να καταγρα-
φούν, με ολοκληρωμένο τρόπο, τόσο οι 
επιτυχίες όσο και τα σημεία εκείνα που 
μπορούν να βελτιωθούν αναφορικά με 
το έργο εταιρικής υπευθυνότητας της 
Tράπεζας. H θεσμοθέτηση του δείκτη 
CRI και η ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή 
σε αυτόν θα προσδώσει προστιθέμενη 
αξία στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 
προγράμματα EKE στην Eλλάδα.

GOLD GOLD

Σίσσυ Ηλιοπούλου
Διευθύντρια 
Επικοινωνίας 
& Σχέσεων
 Καταναλωτών 
Coca Cola 
Τρία Έψιλον
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H Aθηναϊκή Zυθοποιία A.E., η μεγα-
λύτερη εταιρία παραγωγής και εμπορίας 
μπίρας στην Eλλάδα, συμπληρώνει φέτος 
45 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. 
Mε 4 εργοστάσια σε όλη την Eλλάδα, τρία 
εργοστάσια μπίρας στην Aθήνα, τη Θεσ-
σαλονίκη και την Πάτρα και ένα εργοστά-
σιο στη Λαμία που παράγει το φυσικό με-
ταλλικό νερό IOΛH, η εταιρία απασχολεί 
άμεσα 1.200 περίπου μόνιμους εργαζο-
μένους, ενώ η αλυσίδα των δραστηριο-
τήτων της επηρεάζει συνολικά πάνω από 
30.000 θέσεις εργασίας. 

Για την Aθηναϊκή Zυθοποιία, η δια-
μόρφωση μιας υπεύθυνης και συνεπούς 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής εταιρι-
κής ευθύνης αποτελεί αναγκαιότητα και 
όχι περιστασιακή επιλογή. Eτσι, εδώ και 

αρκετά χρόνια, η εταιρία δραστηριοποιεί-
ται ενεργά σε θέματα που αφορούν το κοι-
νωνικό σύνολο, με έμφαση στην προστα-
σία του περιβάλλοντος, στη διαμόρφωση 
ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλο-
ντος, στον εκσυγχρονισμό της παραγωγι-
κής διαδικασίας και στην ενημέρωση των 
καταναλωτών για την υπεύθυνη κατανά-
λωση του αλκοόλ. Xαρακτηριστικά, το 
2008 επενδύθηκαν 16.250.000 ευρώ σε 
τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, 
ενώ το πρόγραμμα της συνεισφοράς της 
εταιρίας στην κοινωνία και τον πολιτισμό 
ξεπέρασε τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 

H συμμετοχή μας στο CR Index φέτος 
για πρώτη χρονιά ήταν μια πολύ χρήσι-
μη διαδικασία για όλους εμάς, αφού μας 
προσέφερε το πλαίσιο να συγκεντρώσου-

με όλες μας τις πρωτοβουλίες και τις δρα-
στηριότητες κάτω από μία ενιαία ομπρέ-
λα. Παράλληλα, η μεθοδολογία του CRI 
μας βοηθάει να αναπτύξουμε ακόμα πε-
ρισσότερες πτυχές στην κοινωνική μας 
δράση για να έχουμε ένα όσο γίνεται πε-
ρισσότερο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. 
Για τους λόγους αυτούς, ευχαριστούμε 
πολύ τόσο το Iνστιτούτο Kοινωνικής Eυ-
θύνης όσο και τους αξιολογητές του CR 
Index για την πολύ καλή συνεργασία μας. 

H Diageo είναι η κορυφαία εται-
ρία premium αλκοολούχων 
ποτών στην Eλλάδα και τον 

κόσμο. O σκοπός μας να «γιορτάζουμε 
τη ζωή, κάθε μέρα, σε όλη τη γη» δηλώ-
νει ξεκάθαρα ότι για εμάς η επιτυχία δεν 
ορίζεται στα στενά πλαίσια των οικονομι-
κών επιδόσεων, αλλά επεκτείνεται στην 
ηγετική συμπεριφορά που επιδεικνύουμε 
απέναντι σε ζητήματα Δεοντολογίας και 
Eταιρικής Eυθύνης απέναντι στους κατα-
ναλωτές, τους εργαζόμενους, τους εμπο-
ρικούς μας συνεργάτες και την κοινωνία. 

 Λειτουργούμε σε όλο το φάσμα της 
επιχειρηματικής μας δράσης, σύμφω-
να με τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολο-
γίας και ηθικής απέναντι στους κοινωνι-

κούς και επιχειρηματικούς μας εταίρους. 
Προάγουμε ισορροπημένα πρότυπα κα-
τανάλωσης των αλκοολούχων ποτών, 
μέσα από την εφαρμογή αυστηρών κανό-
νων για τη διαφήμιση και την προώθηση 
των μαρκών μας. Παράλληλα, αξιοποι-
ούμε τη γνώση και την εμπειρία μας στο 
marketing, προκειμένου να σχεδιάσου-
με επιτυχημένα προγράμματα επικοινω-
νίας που έχουν στόχο την αντιμετώπιση 
αρνητικών συμπεριφορών σε σχέση με το 
αλκοόλ και  εστιάζουν στο ζήτημα αλκοόλ 
και οδήγηση, με επίκεντρο το μήνυμα 
«Δεν πίνω πριν οδηγήσω». 

Oι άνθρωποι της Diageo βρίσκονται 
στην καρδιά κάθε επιχειρηματικής δράσης 
καθώς με τις ικανότητες και τον ενθουσι-

ασμό τους συνεισφέρουν άμεσα στις επι-
χειρηματικές μας επιδόσεις. Tαυτόχρονα 
επενδύουμε σταθερά στην πρόοδο και την 
προσωπική τους ανάπτυξη.

Φέτος, είναι η δεύτερη συνεχόμε-
νη χρονιά που η Diageo Hellas αξιολο-
γείται ως προς το δείκτη CRI, και εξα-
κολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι 
ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τη 
διαρκή βελτίωση μας στον τομέα της 
κοινωνικής ευθύνης.

Eπενδύει στην πρόοδο 
και την ανάπτυξη

45 Xρόνια Yπεύθυνης Aνάπτυξης στην Eλληνική Aγορά
Aθηναϊκή Zυθοποιία:

Mηνάς Mαυρικάκης, 
Διευθυντής Eπικοινωνίας 
και Eταιρικών Σχέσεων, 
Aθηναϊκή Zυθοποιία A.E.

Λίγα λόγια για την εταιρεία
H Johnson & Johnson  σήμερα...
 ...είναι η πιο ολοκληρωμένη εταιρεία 

παραγωγής προϊόντων για τη φροντίδα 
της υγείας, έχοντας πάνω από 250 εταιρεί-
ες σε 57 χώρες του κόσμου. Tο δυναμικό 
της ανέρχεται σε 115.500 εργαζομένους & 
τα προϊόντα της πωλούνται σε 175 χώρες, 
καλύπτοντας τις ανάγκες ενός ευρέος φά-
σματος καταναλωτών, ασθενών & επαγ-
γελματιών υγείας.

Tι είναι το Πιστεύω μας...
Tο «Πιστεύω μας», ενσαρκώνει την 

κύρια φιλοσοφία και αποτελεί τη θεμελι-

ώδη πηγή των ηθικών αξιών που διέπουν 
ολόκληρη την οργάνωση της Johnson & 
Johnson. Aντιπροσωπεύει επίσης τα κρι-
τήρια, στα οποία πρέπει να είναι αφοσιω-
μένοι όλοι οι εργαζόμενοι.

H εταιρική υπευθυνότητα στην 
Johnson & Johnson Hellas

Στηριζόμενοι στο «Πιστεύω μας»,  που 
δηλώνει ξεκάθαρα την ευθύνη της εται-
ρείας απέναντι στους πελάτες, τους ερ-
γαζόμενους, την κοινωνία και τους μετό-
χους, η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί 
θεμελιώδη λίθο και υπέρτατη αξία για τη 
λειτουργία της εταιρείας.

H συμμετοχή μας στο Corporate 
Responsibility Index

Φέτος, συμμετείχαμε για πρώτη φορά 
στη διαδικασία αξιολόγησης Corporate 
Responsibility Index. Θεωρούμε τη διαδι-
κασία αυτή, πολύ δομημένη και λειτουρ-
γική και το ερωτηματολόγιο που χρησι-
μοποιήθηκε πλήρες και ουσιαστικό ώστε 
να αποτελεί χρήσιμο οδηγό για κάθε εται-
ρεία, περιλαμβάνοντας το σύνολο των 
πρακτικών κοινωνικής ευθύνης.

H EKE θεμελιώδης λίθος

Αναστασία Αγγελή
 Διευθύντρια 
Εταιρικών Σχέσεων 
DIAGEO Hellas S.A.

O Oργανισμός Tηλεπικοινωνιών της Eλ-
λάδος (OTE A.E.) είναι ο μεγαλύτερος τη-
λεπικοινωνιακός πάροχος στην Eλλάδα, 
ενώ μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί 
σήμερα έναν από τους κορυφαίους τηλεπι-
κοινωνιακούς ομίλους στη Nοτιοανατολική 
Eυρώπη. O Όμιλος OTE απασχολεί περίπου 
30.000 άτομα σε 5 χώρες.

Kάνουμε την Eταιρική Yπευθυνότη-
τα πράξη...

O OTE, διαχρονικά, έχει συνδέσει την πα-
ρουσία του με την κοινωνική προσφορά και 
έχει πλέον ενσωματώσει την Eταιρική Yπευ-
θυνότητα στην επιχειρησιακή του στρατη-
γική. Στις χώρες που δραστηριοποιείται, 
στοχεύει στην προσφορά σύγχρονων τηλε-
πικοινωνιακών υπηρεσιών, συνδυάζοντας 
την οικονομική ανάπτυξη με την ικανοποί-
ηση όλων των ενδιαφερομένων μερών. 
Tο πρόγραμμa Eταιρικής Yπευθυνότητας 

«Σχέση Eυθύνης», περιλαμβάνει δράσεις 
για την Kοινωνία, την Aγορά, το Περιβάλλον 
και τους Eργαζόμενους. O OTE αποτελεί 
μία από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες που 
προχώρησε στη σταδιακή εναρμόνιση του 
απολογισμού εταιρικής υπευθυνότητας, 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του Global 
Reporting Initiative (GRI). Tο 2008, για 
δεύτερη χρονιά, ο Aπολογισμός Eταιρικής 
Yπευθυνότητας του OTE πιστοποιήθηκε με 
τη διάκριση B, στην κλίμακα «G3» των κα-
τευθυντήριων αρχών του GRI. Eπίσης, για 
πρώτη φορά το 2008, ο OTE συμπεριλή-
φθηκε στους διεθνείς χρηματιστηριακούς 
δείκτες FTSE4Good, που έχουν δημιουργη-
θεί από τον διεθνή οργανισμό διαχείρισης 
χρηματιστηριακών δεικτών FTSE, μαζί με 
κορυφαίες εταιρείες από όλο τον κόσμο.

H συμμετοχή του OTE στο CRI...
O OTE συμμετέχει στο δείκτη CRI για δεύ-

τερη συνεχόμενη χρονιά. O  δείκτης  CRI 
προσεγγίζει με ένα διαφορετικό τρόπο τα 
θέματα Eταιρικής Yπευθυνότητας. Aποτε-
λεί μια πιο «ομαδική» προσέγγιση χάρις στη 
συμμετοχή όλων των μελών της Eνδοεται-
ρικής ομάδας Eταιρικής Yπευθυνότητας της 
εταιρείας στη συμπλήρωσή των κριτηρίων 
του δείκτη. Θεωρούμε ότι το CRI θα συμ-
βάλει και στο μέλλον στη διεύρυνση και εξέ-
λιξη των πρακτικών Eταιρικής Yπευθυνότη-
τας, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως βάση 
για περαιτέρω συγκριτικές μετρήσεις.

Kάνουμε την Eταιρική 
Yπευθυνότητα πράξη...

Ντέπυ Τζιμέα
Δ/τρια Εταιρικής 
Επικοινωνίας του ΟΤΕ, 
υπεύθυνης για το 
Πρόγραμμα Εταιρικής 
Υπευθυνότητας
 της εταιρίας
 

SILVER SILVER

SILVER

SILVER

Έρρικα Λαμπριανού
HR Director 
και υπεύθυνης 
για τα θέματα ΕΚΕ
 J & J
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H Piscines Ideales είναι ο μεγαλύ-
τερος κατασκευαστής ιδιωτι-
κής και επαγγελματικής πισίνας 

στην Eυρώπη. Δραστηριοποιείται επίσης 
με μεγάλη επιτυχία στον τομέα των spa, 
προσφέροντας τα καναδικής προέλευσης 
Ideales Spa.Διακρίνεται σταθερά σε Eλλάδα 
και Eυρώπη για το εργασιακό της περιβάλ-
λον και το κοινωνικό της μοντέλο άσκησης 
επιχειρηματικότητας. 

Eταιρική Yπευθυνότητα στην 
Piscines Ideales

H κουλτούρα εταιρικής υπευθυνότητας 
της Piscines Ideales αποτελεί αναπόσπα-
στο κομμάτι της μέχρι σήμερα επιτυχίας 
μας. Για εμάς στην Piscines Ideales εται-
ρική υπευθυνότητα σημαίνει πρώτα και 
πάνω να απ’ όλα να είναι κοινωνικά υπεύ-
θυνοι οι άνθρωποί μας.  Προσπαθούμε 
καθημερινά να βελτιωνόμαστε ως άνθρω-

ποι και επαγγελματίες, ώστε με υπευ-
θυνότητα να δίνουμε τον καλύτερό μας 
εαυτό στην εξυπηρέτηση κάθε Πελάτη.  
Eπιπλέον, νιώθουμε υπερήφανοι για τα 
υψηλής ποιότητας, αξιοπιστίας και συγ-
χρόνως φιλικά προς το περιβάλλον προϊό-
ντα που προσφέρουμε (the eco pool°).  H 
συνεχής συμμετοχή μας στην αξιολόγηση 
αποτελεί για εμάς κίνητρο να βάζουμε τον 
πήχη όλο και πιο ψηλά.  Eπιδιώκουμε τη 
συνεχή βελτίωση μας και το CRI είναι μο-
ναδικό εργαλείο. Φέτος καταφέραμε να 
διακριθούμε σε ακόμα μεγαλύτερο επίπε-
δο, έχοντας πραγματοποιήσει σημαντικό-
τατες δράσεις και ενέργειες.

Σας προσκαλούμε  όλους να βουτήξετε 
στο www.ideales.gr και να μας στείλετε 
τα σχόλια σας στο csr@ideales.gr. 

H γνώμη σας είναι πολύτιμη, για ένα κα-
λύτερο αύριο ...ΣHMEPA!

Piscines Ideales:
...προτεραιότητα 
το Περιβάλλον 

O Όμιλος Alpha Bank είναι ένας σύγ-
χρονος όμιλος επιχειρήσεων του χρημα-
τοπιστωτικού τομέα που προσφέρει χρη-
ματοοικονομικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και 
επιχειρήσεις στην Eλλάδα και στο εξωτερι-
κό, εξυπηρετώντας περίπου τέσσερα εκα-
τομμύρια Πελάτες. Mε Δίκτυο άνω των 
1.000 Kαταστημάτων, ο Όμιλος Tραπεζών 
της Alpha Bank δραστηριοποιείται στην 
εγχώρια αλλά και στη διεθνή τραπεζική 
αγορά, με ευρεία παρουσία στις αγορές της 
Nοτιοανατολικής Eυρώπης (Kύπρο, Pου-
μανία, Σερβία, Oυκρανία, Aλβανία, Bουλγα-
ρία και Π.Γ.Δ.M.). Eπίσης έχει παρουσία στο 
Λονδίνο και στη Nέα Yόρκη.
H Eταιρική Yπευθυνότητα της Alpha 
Bank

Στο πλαίσιο της πολιτικής σε θέματα Eται-
ρικής Kοινωνικής Eυθύνης, μεριμνά για:

1. τη βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση του 
Oργανισμού
2. την ευημερία του Aνθρωπίνου Δυναμικού
3. την υπεύθυνη λειτουργία της Tραπέζης 
στην αγορά, όσον αφορά
στους Πελάτες και τους Προμηθευτές
4. την προστασία του περιβάλλοντος
5. την ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτι-
στικής ζωής του τόπου.

Aπό τον Δεκέμβριο του 2006, η Tράπεζα 
προέβη στη σύσταση ειδικής ομάδος έργου 
για θέματα Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης, 
με άμεσο στόχο την ετήσια εκπόνηση Aπο-
λογισμού Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης, 
στο πλαίσιο της Eυρωπαϊκής Eνώσεως και 
παγκοσμίως. 
H Συμμετοχή της Alpha Bank στο 
Corporate Responsibility Index

H συμμετοχή της Tραπέζης στον δείκτη 

CRI, αποτέλεσε ένα σημαντικό σημείο ανα-
φοράς για την αναγνώριση των επιδόσεών 
της όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και σε πε-
ριβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο.  Eπι-
πλέον, μέσα από την απαιτούμενη έρευνα 
που διεξήχθη για τη συμπλήρωση του ερω-
τηματολογίου, αναδείχθηκαν περιοχές και 
τομείς οι οποίοι χρήζουν βελτιώσεως και 
αποτελούν, ως εκ τούτου μελλοντικούς 
στόχους. Eυελπιστούμε ότι μέσα από την 
ολοκληρωμένη παρουσίαση των αποτελε-
σμάτων, το CRI, θα αποτελέσει ένα ακόμα 
σημαντικό εφόδιο, που θα συμβάλει στη 
βελτίωση της συνολικής επίδοσης της Tρα-
πέζης. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την Tράπεζα, επισκεφθείτε το: 
www.alpha.gr

Πολυεπίπεδη προσφορά...

Λιάνα Λεκανίδη
Υπεύθυνη CSR 
Piscines Ideales

H GENESIS Pharma αποτελεί μια πρωτο-
πόρα ελληνική εταιρεία φαρμακευτικής βι-
οτεχνολογίας. H κύρια επιχειρηματική της 
δραστηριότητα εστιάζεται στην πώληση, 
προώθηση και διανομή πρωτοποριακών 
φαρμακευτικών προϊόντων βιοτεχνολογί-
ας, που καλύπτουν κυρίως τα εξειδικευμέ-
να θεραπευτικά πεδία της Aιματολογίας, 
του Kεντρικού Nευρικού Συστήματος, της 
Nεφρολογίας και της Oγκολογίας.

O κύκλος εργασιών της εταιρείας το 
2009, σε ενοποιημένη βάση, έφτασε τα 
Ä255,2 εκατομμύρια, ενώ το ανθρώπινο 
δυναμικό της έφτασε τους 213 εργαζόμε-
νους σε Eλλάδα και Kύπρο. H έννοια της 

Eταιρικής Yπευθυνότητας αποτελεί βασικό 
στοιχείο της φυσιογνωμίας της εταιρείας 
και αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματι-
κής της στρατηγικής. Γι’ αυτό, παράλληλα 
με την υπεύθυνη επιχειρηματική της λει-
τουργία, η GENESIS Pharma αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό να εν-
δυναμώνει διαρκώς το θετικό της αποτύ-
πωμα: υλοποιεί ένα συστηματικό πρόγραμ-
μα προσφοράς στην κοινωνία με βασικούς 
άξονες την υγεία και την εκπαίδευση των 
νέων, φροντίζει να διαμορφώνει το καλύτε-
ρο δυνατό εργασιακό περιβάλλον για τους 
ανθρώπους της αλλά και να ελαχιστοποιεί 
την επίδραση της δραστηριότητάς της στο 

περιβάλλον. Mε αφορμή τη διάκριση της 
εταιρείας στο CR Index, o Διευθύνων Σύμ-
βουλος της GENESIS Pharma, κος Kων/νος 
Eυριπίδης δήλωσε: «Tο CR Index αποτελεί 
ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα εργαλεία 
αξιολόγησης στον τομέα της EKE, με βάση 
διεθνή κριτήρια και υψηλά standards. 
Στρατηγική επιλογή της εταιρείας μας είναι 
η πλήρης ενσωμάτωση των αρχών εταιρι-
κής υπευθυνότητας στην επιχειρηματική 
μας λειτουργία.  H συμμετοχή στο CR Index 
μας βοήθησε να προσεγγίσουμε το στόχο 
αυτό πιο αποτελεσματικά και μεθοδευμέ-
να. H διάκρισή μας αποτελεί την αναγνώρι-
ση μιας δέσμευσης πολλών ετών».

....Στην πρωτοπορία 
με γνώμονα τον άνθρωπο

H ΓEΦYPA A.E. αναπτύσσει δράσεις που 
εκτείνονται τόσο στο πεδίο της κοινωνικής, 
όσο και σε αυτό της περιβαλλοντικής υπευ-
θυνότητας. Στο πρώτο ο γνώμονας είναι η 
πολιτική της εγγύτητας με την τοπική κοι-
νωνία και εκφράζεται μέσα από την υπο-
στήριξη προς κινήσεις ενεργών πολιτών 
που παράγουν εμφανές και μετρήσιμο κοι-
νωνικό έργο. Tο ίδιον της πολιτικής αυτής 
είναι ο εντοπισμός αξιόλογων πρωτοβου-
λιών από τους εργαζομένους της Γέφυρας 
Pίου - Aντιρρίου και η συμμετοχή τους ως 
άτομα σε αυτές, προσθέτοντας αναγνωρί-
σιμη ανθρώπινη υπεραξία στην υλική ενί-
σχυση που μπορεί να παρέχει η εταιρεία.

Στο περιβαλλοντικό πεδίο, ξεχωρίζει η 
πολιτική της μείωσης εκπομπών και αντι-
στάθμισης ρύπων αερίου του θερμοκηπί-
ου, κατά τρόπο που να συνδέει την οικο-
λογική φροντίδα με τη διεθνή κοινωνική 
αλληλεγγύη προς πολίτες χωρών υπό ανά-
πτυξη, που στερούνταν μέχρι πρότινος 
ακόμη και αυτής της παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

Στην τελετή απονομής των βραβείων 
αξιολόγησης του CR-Index για το 2009, 
ο Aντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
της αναδόχου της Zεύξης, κ. Παναγιώτης 
Παπανικόλας, αναφέρθηκε στο νόημα της 
συμμετοχής στη διαδικασία δηλώνοντας 

ότι «το μεγαλύτερο ευεργέτημα της δια-
δικασίας του CR-Index είναι η ουσιαστι-
κή δέσμευση των συμμετεχόντων, ότι δεν 
πρόκειται στο μέλλον να οπισθοχωρήσουν 
ως προς την εταιρική υπευθυνότητα, αλλά 
αντιθέτως θα ανεβάζουν τις απαιτήσεις 
που έχουν από τον εαυτό τους, κάθε χρόνο 
και ψηλότερα».

ΓEΦYPA A.E. 
«Mέσα στην κοινωνία - Aπό την κοινωνία - Για την κοινωνία»

SILVER BRONΖE

BRONΖE

BRONΖE
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Για την εταιρεία Kωτσόβολος η προστα-
σία του περιβάλλοντος και η υιοθέτηση 
υπεύθυνων πρακτικών είναι και θα είναι μια 
από τις πρώτες προτεραιότητες καθώς στο-
χεύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από 
την επιστροφή οφέλους τόσο στην κοινω-
νία όσο και στο περιβάλλον.

Όντας η ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο, 
οφείλουμε και αφουγκραζόμαστε συνεχώς 
τις ανάγκες και τις επιθυμίες των κατανα-
λωτών μας, ανταποδίδουμε την εμπιστο-
σύνη που μας έχουν δείξει για 60 χρόνια, 

και εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα Eταιρικής Yπευθυνότητας για την 
κοινωνία, τους εργαζόμενους, το περιβάλ-
λον και την αγορά. 

Tα τελευταία χρόνια έχουμε εντείνει της 
προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Ένα από τα σημαντικότερα προ-
γράμματα που υλοποιούμε  είναι η πρω-
τοβουλία μας για την απόσυρση παλαιών 
ενεργοβόρων ηλεκτρικών και ηλεκτρονι-
κών συσκευών που πρώτοι ξεκινήσαμε το 
2008, με στόχο τη μείωση της ενεργεια-

κής κατανάλωσης και της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος. Mέχρι σήμερα το κατανα-
λωτικό κοινό έχει αγκαλιάσει την κίνησή 
μας, με αποτέλεσμα να έχουμε συλλέξει 
και ανακυκλώσει πάνω από 180.000 συ-
σκευές. Mέσα από τα καταστήματά μας 
και τις δράσεις που οργανώνουμε σε συ-
νεργασία με δήμους και ευαισθητοποιη-
μένες επιχειρήσεις συνεχίζουμε την προ-
σπάθεια σε όλα τα μέτωπα, μένοντας 
σταθεροί στις αξίες μας και πάνω από όλα 
συνεπείς απέναντι στους καταναλωτές.

Kωτσόβολος:
...Aφουγκράζεται τις ανάγκες των καταναλωτών

O Oργανισμός Προγνωστικών 
Aγώνων Ποδοσφαίρου (OΠAΠ) 
συστάθηκε το 1958, ως Nομικό 

Πρόσωπο Iδιωτικού Δικαίου N.Π.I. προ-
κειμένου να οργανώσει και διαχειριστεί το 
Δελτίο Προγνωστικών Aγώνων Ποδοσφαί-
ρου (ΠPOΠO). 

Σήμερα, διαχειρίζεται εννέα παιχνίδια 
(ΠPOΠO, ΛOTTO, ΠPOTO, ΠPOΠOGoal, 

TZOKEP, KINO, EXTRA 5, SUPER 3, ΠAME 
ΣTOIXHMA). Eίναι η μεγαλύτερη εταιρεία 
του κλάδου στην Eυρώπη και μια από τις 
μεγαλύτερες παγκοσμίως.
H εταιρική υπευθυνότητα στην 
OΠAΠ A.E.

Aναπόσπαστο σκέλος της όλης δράσης 
της OΠAΠ A.E. από τη σύστασή της, απο-
τελεί η Eταιρική Kοινωνική Eυθύνη, την 
οποία έθεσε σε πρώτη προτεραιότητα και 
με ειδικότερο γνώμονα τη μεγιστοποίηση 
του κοινωνικού οφέλους. 

Tο πρόγραμμα χορηγιών και ενισχύσε-
ων της OΠAΠ A.E. επικεντρώνεται κάθε 
χρόνο σε συντονισμένες δράσεις, που 
προωθούν τις αξίες του αθλητισμού, της 
παιδείας, του πολιτισμού, του περιβάλ-
λοντος και της δημόσιας υγείας. Στηρί-

ζοντας ανάλογες πρωτοβουλίες, η OΠAΠ 
AE επιδιώκει να συνεισφέρει στην ελληνι-
κή κοινωνία, με τελικό στόχο τη βελτίωση 
της ποιότητα ζωής των πολιτών της.
H συμμετοχή στο CR Index

Για την OΠAΠ A.E. η συμμετοχή στο CR 
Index του Iνστιτούτου Kοινωνικής Eυθύ-
νης, αποτελεί αναγνώριση του έργου της 
έως σήμερα, αλλά και ευθύνη για το έργο 
που θα συνεχίσει να προσφέρει στο κοι-
νωνικό σύνολο. 

Έχοντας συνείδηση των κινδύνων, 
αλλά και των ευκαιριών που προσφέρο-
νται στην άσκηση μιας υπεύθυνης επιχει-
ρηματικότητας, θα αντλεί από τη συμμε-
τοχή της στο CR Index, νέους, χρήσιμους 
και αποτελεσματικότερους τρόπους στην 
κοινωνική της παρέμβαση.

OΠAΠ A.E :

Tο πρόγραμμα ενισχύσεων επικεντρώνεται 
σε δράσεις για την ελληνική κοινωνία

BRONΖE
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H E K E σήμερα δεν αποτελεί «περιφερει-
ακή» δραστηριότητα. Συχνά κάποιες σπο-
ραδικές χορηγίες ή φιλανθρωπικές εκδη-
λώσεις «βαφτίζονται» προγράμματα EKE. 
H εταιρική φήμη βασίζεται στον σεβασμό, 
την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη των 
stakeholders. 
H κάθε επιχείρηση έχει την ευθύνη να ανα-
πτύξει την εσωτερική της πολιτική καθώς 
και κώδικες συμπεριφοράς, με τέτοιο τρόπο, 
ώστε η λειτουργία της να στηρίζεται σε επί-
σημες και δεσμευτικές για όλους αρχές.
 Aυτό αποτελεί το πρώτο βήμα προς την υι-
οθέτηση της EKE. 
Tο δεύτερο σχετίζεται με την πολιτική της 
επιχείρησης απέναντι σε ζητήματα που 
αφορούν στη λειτουργία της σε περιβαλ-
λοντικά ή κοινωνικά ευαίσθητους τομείς. 
 Tο τρίτο βήμα προς την υιοθέτηση EKE 
αφορά στην ανάπτυξη σταθερού ειλικρι-
νούς και ανοιχτού διαλόγου της επιχείρη-
σης με τους stakeholders.
Tο κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στην αρ-
μονική συνύπαρξη ανάμεσα στην επικοι-
νωνία και την εταιρική συμπεριφορά που 
βασίζεται σε δέκα χρυσούς κανόνες. 
 1. H EKE προϋποθέτει πράξεις, συμπερι-
φορά, διαφανείς κανόνες και κοινές αρχές. 
O ρόλος της Eπικοινωνίας είναι καθαρά 
υποστηρικτικός.
2. Tα προβλήματα των επιχειρήσεων είναι 
«πραγματικά προβλήματα» και όχι «προ-

βλήματα δημοσίων σχέσεων». 
3. H EKE δεν προϋποθέτει απαραίτητα 
αψεγάδιαστες πρακτικές ούτε και άριστα 
αποτελέσματα. Xτίζεται με φροντίδα και 
συνεχείς βελτιώσεις. 
4. H καλή και αξιόπιστη επικοινωνία δεν πα-
ράγει μόνο καλές ειδήσεις. Έχει ταυτόχρονα 
την ταπεινότητα να αναγνωρίζει λάθη και το 
κουράγιο να αποδέχεται την αντιπαράθεση 
πάνω σε δύσκολα ζητήματα.
5. H EKE προϋποθέτει διάλογο. Aνοικτό, 
αμφίδρομο, χωρίς διακρίσεις, ιδιαίτερα με 
τις MKO. 
6. H αξία μιας μάρκας μπορεί να υποστεί 
βλάβη από την καταχρηστική ή ανάρμοστη 
συμπεριφορά κάποιων προμηθευτών. 
7. H Eπικοινωνία είναι επάγγελμα και θα 
πρέπει να ασκείται από επικοινωνιολόγους. 
Oύτε η Nομική Yπηρεσία, ούτε το Tμήμα 
Προσωπικού ούτε κάποιοι άλλοι έχουν το 
δικαίωμα να υποκαταστήσουν τον επαγ-
γελματία της Eπικοινωνίας..
8. O επικεφαλής της εταιρείας πρέπει να 
είναι ορατός και αναγνωρίσιμος H ηγετι-
κή του ικανότητα αξιολογείται από τους 
stakeholders και σε σχέση με την προσβα-
σιμότητά του εν ώρα σύγκρουσης
9. H EKE και οι χρηματοοικονομικές σχέ-
σεις είναι δύο παράλληλες λειτουργίες και 
δεν θα πρέπει να συγχέονται. Άλλο Eτήσιος 
Aπολογισμός ή Iσολογισμός και άλλο Kοι-
νωνικός Aπολογισμός. Για να είναι αξιόπι-

στος ο Kοινωνικός Aπολογισμός θα πρέπει 
να είναι πιστοποιημένος από αναγνωρι-
σμένο φορέα όπως το GRI.
10. H εταιρεία δεν επικοινωνεί μόνο εξω-
τερικά αλλά και εσωτερικά. Oι εργαζόμε-
νοι που γνωρίζουν ότι η εταιρεία τους δε-
σμεύεται και υιοθετεί τις αρχές της EKE 
γίνονται οι πρώτοι και οι πιο πολύτιμοι πρε-
σβευτές της.
H EKE με τη συμβολή αξιόπιστων φορέων 
όπως το Δίκτυο για την Eταιρική Kοινωνι-
κή Eυθύνη και το Iνστιτούτο Eπικοινω-
νίας με τις ετήσιες έρευνες που πραγμα-
τοποιεί για την EKE, εδραιώνεται όλο και 
περισσότερο στη χώρα μας Προ διετίας 
αποκτήσαμε και το Δείκτη CRI, ένα ιδι-
αίτερα σημαντικό εργαλείο συγκριτικής 
αξιολόγησης των επιδόσεων των επιχει-
ρήσεων σε θέματα EKE: από το Iνστιτούτο 
Eταιρικής Eυθύνης σε συνεργασία με το 
Business in the Community. Tην πρώτη 
χρονιά διακρίθηκαν επιχειρήσεις με silver 
και bronze. Φέτος ο αριθμός των βρα-
βευμένων επιχειρήσεων ανέβηκε στις 20 
και για πρώτη φορά δύο από τις επιχει-
ρήσεις που συμμετείχαν πέρυσι κατάφε-
ραν να διακριθούν στην κατηγορία Gold. 
Έτσι λοιπόν η συμμετοχή στον δείκτη CRI 
όχι μόνο δίνει στην επιχείρηση την ευκαι-
ρία να διακριθεί, αλλά αποτελεί και την 
πυξίδα που τη βοηθάει να βελτιώσει τις 
επιδόσεις της σε θέματα EKE. 

«Eπικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις & EKE. 
Aποκαθιστώντας μια παρεξήγηση»

Tης Mαρίας Λαζαρίμου
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Συμβούλου Advocate/Burson-Marsteller


